
แบบ สขร.1

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 4,280.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 4,280.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1236 ลว. 4 เม.ย. 65

2 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 2,996.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 2,996.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1237 ลว. 4 เม.ย. 65

3 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,250.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,250.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1271 ลว. 5 เม.ย. 65

4 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,800.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1282 ลว. 5 เม.ย. 65

5 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook Asus 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1284 ลว. 1 เม.ย. 65

x45vd และเคร่ืองพมิพ์

6 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,600.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,600.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1285 ลว. 7 เม.ย. 65

7 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 2,300.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1286 ลว. 7 เม.ย. 65

8 จา้งเหมาดูแลก าจดัปลวก มด แมลงสาบ หนูและยงุ 119,760.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สยามธุรภณัฑ์ 119,760.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามธุรภณัฑ์ 9,980.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 13012 ลว. 8 เม.ย. 65

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนมีนาคม

2565

9 จ้างซ่อมและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 2,033.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 2,033.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1368 ลว. 18 เม.ย. 65

10 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนมีนาคม 2565 220.00 เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 220.00 นายเพิ่มศักด์ิ สมรอบรู้ 220.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1369 ลว. 18 เม.ย. 65

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1

11 จ้างซ่อมและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากัด 9,309.00 บริษทั ธนสรณ์วศิวกรรม จ ากดั 9,309.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1371 ลว. 18 เม.ย. 65

12 ซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคไวรัส โควิด-19 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,840.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 12,840.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1430 ลว. 21 เม.ย. 65

13 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (NoteBook) 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,200.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 4,200.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1527 ลว. 27 เม.ย. 65

14 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,500.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 7,500.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1530 ลว. 23 เม.ย. 65

15 จา้งเหมาดูแลก าจดัปลวก มด แมลงสาบ หนูและยงุ 119,760.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สยามธุรภณัฑ์ 119,760.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามธุรภณัฑ์ 9,980.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1565 ลว. 29 เม.ย. 65

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ าเดือนเมษายน

2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันท่ี  30  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป
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16 เบกิจ่ายค่าน้ าด่ืมเดือนมีนาคม 2565 60,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 37,920.00 ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ ากัด 37,920.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ กษ 1103/4407

28 กย 64

17 จ้างท าปา้ยไวนิล 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 720.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 720.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ว.119

18 จ้างตกแต่งสถานที่ กรมชลประทาน 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิพนัธ์ พลรบ 100,000.00 นางสาวสุจิพนัธ์ พลรบ 100,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 53/2565

12 เมย 65

19 จา้งย้ายจดุติดต้ังตู้ Control พร้อมระบบสายอิเล็กทรอนิกส์ หอ้งประชุมชัน้ 2 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัจัสมินจีนิค จ ากัด 27,550.00 บริษทัจัสมินจีนิค จ ากัด 27,550.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 52/2565

11 เมย 65

20 งานจ้างเผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ช านาญการ จ ากัด 450,000.00 บริษทั ช านาญการ จ ากัด 450,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 65/2565

ปงีบประมาณ 2564 44670

21 ซ้ือหมึกพิมพ์ห้องปฏิบัติการ GFMIS 1 รายการ กค. 6,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 6,099.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 6,099.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1315 ลว 8 เมย 65

22 ซ้ือวสัดุจัดกิจกรรมพิธสีงฆ์ วนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ ป ี2565 กกจ. 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอิทธิมนต์ เคร่ืองสังฆภณัฑ์ 18,000.00 ร้านอิทธิมนต์ เคร่ืองสังฆภัณฑ์ 18,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1316 ลว 8 เมย 65

23 จา้งตกแต่งสถานที่จดักจิกรรม วันผู้สูงอายุแหง่ชาติ ป ี2565 กกจ. 49,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 49,900.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 49,900.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1317 ลว 8 เมย 65

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ สลก. 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอ็น. แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควปิเม้นท์ 98,226.00 ห.จ.ก. เอ็น. แอล. ซัพพลาย แอนด์ อีควปิเม้นท์ 98,226.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1319 ลว 8 เมย 65

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ กพน. 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 11,697.24 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 11,697.24 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 13434 ลว 12 เม.ย 65

26 จ้างท าตรายางประทบั 7 รายการ กพน. 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 898.80 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 898.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1344 ลว 12 เม.ย 65

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ กพน. 38,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 38,306.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 38,306.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1345 ลว 12 เม.ย 65

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ กค. 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 31,896.70 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 31,896.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1346 ลว 12 เม.ย 65

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ กค. 1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,605.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 1,605.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1363 ลว 12 เม.ย 65

30 จ้างท าตรายางประทบั 6 รายการ กค. 4,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,290.70 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 4,290.70 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1362 ลว 12 เม.ย 65

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ สทส. 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 19,955.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 19,955.50 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1364 ลว 12 เม.ย 65
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32 จ้างท าตรายางประทบั 13 รายการ สสพ.1 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,343.30 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 2,343.30 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1361 ลว 12 เม.ย 65

33 ซ้ือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 75% 1,000ml 20 แกลลอน สสพ.1 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนไอริช 2,140.00 วิสาหกิจชุมชนไอริช 2,140.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1360 ลว 12 เม.ย 65

34 ซ้ือวัสดุซ่อมเปล่ียน 11 รายการ กค. 46,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 45,544.55 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เดอะ สกาย ซิสเต็มส์ 45,544.55 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1523 ลว 27 เม.ย 65

35 จ้างพมิพแ์บบพมิพ ์3 รายการ กค. 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั 60,000.00 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากัด 60,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1550 ลว 28 เม.ย 65

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ กค. 31,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 31,051.40 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 31,051.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1547 ลว 28 เม.ย 65

37 ซ้ือวัสดุโครงการประชุมฯ วันพชืมงคล 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 30,000.00 ร้าน เจ.เอ็น.พ ีกรุ๊ป 30,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1548 ลว 28 เม.ย 65

ร้านอาทรพาณิชย์ 13,556.90 ร้านอาทรพาณิชย์ 13,556.90 

38 จ้างท าตรายางประทบั 3 รายการ สลก. 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 898.80 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 898.80 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1556 ลว 29 เม.ย 65

39 จ้างท าตรายางประทบั 8 รายการ สลก. 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,776.20 ร้านเอนกสเตชั่นเนอร่ี 1,776.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1557 ลว 29 เม.ย 65

40 จ้างท าตรายางประทบั 1 รายการ กพน 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 950.00 ร้าน เอ.โอ.ดี ซัพพลาย 950.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1558 ลว 29 เม.ย 65

41 ซ้ือชุดตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 252 ชุด กค. 17,526.60 ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 17,526.60 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 17,526.60 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 64 ลว 31 มีค 65

42 ซ้ือชุดตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 95 ชุด สลก. 6,607.25 ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 6,607.25 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 6,607.25 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1364 ลว 4 เม.ย 65

43 ซ้ือชุดตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 28 ชุด สลก. 1,947.40 ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 1,947.40 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 1,947.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1420 ลว 8 เม.ย 65

44 ซ้ือชุดตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 64 ชุด สลก. 4,451.20 ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 4,451.20 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 4,451.20 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1505 ลว 19 เม.ย 65

45 ซ้ือชุดตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 400 ชุด สนม. 27,820.00 ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 27,820.00 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 27,820.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 684 ลว 20 เม.ย 65

46 ซ้ือชุดตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 208 ชุด กพง. 15,000.00 ว.138 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 14,466.40 บริษทั อาทรพาณิชย์ จ ากัด 14,466.40 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 675 ลว 22 เม.ย 65


